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Układanie zapałek jedna nad drugą
Pierwszą trudnością, jaka napotyka osoba rozpoczynająca przygodę z
modelarstwem zapałczanym jest to jak łączyć ze sobą zapałki. Na
początku wydaje się to trochę trudne. Jednak ma to wpływ na
ostateczny wygląd naszej budowli. Więc warto się do tego przyłożyć.
Większość początkujących próbuje robić to w najłatwiejszy sposób.
Nie jest on zawsze najlepszy. Błąd polega na tym, że zapałki są
przyklejane jedna nad druga. Tworzą w ten sposób kilka „pasków z
zapałek” ułożonych obok siebie. Przedstawia to rysunek
schematyczny oraz zdjęcie. Jest to technika nie polecana przeze mnie
choć są wyjątki. Ze względu na niezbyt estetyczny wygląd. Choć są
wyjątki gdzie takie łączenie zapałek wygląda efektownie i ładnie. Na
przykład podczas wypełniania trybun stadionu imitując sektory.
Przedstawia to kolejne zdjęcie.

Schemat 1

Na niżej zamieszczonym zdjęciu widać trybuny, w których zapałki
układane zostały w sposób nieprawidłowy. Należy ustrzegać się
takich błędów. Ten typ łączenia zapałek może być wykorzystany
podczas budowy trybun stadionu. Trzeba jednak to robić w
odpowiedni sposób a efekt pracy będzie wyglądał bardzo dobrze.
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Nieprawidłowe łączenie zapałek

Poprawne wykorzystanie tej techniki

Układanie zapałek „na cegiełkę”
Jest to technika łączenia znacznie lepsza niż poprzednia. Klejone
powierzchnie są znacznie równiejsze wyglądają estetyczniej. Sposób
ten jest najczęściej wykorzystywany przez modelarzy. Jak uzyskać
taki efekt? Na początku układamy pierwszy rząd zapałek w poziomie.
Drugi rząd zaczynamy od zapałki skróconej o połowę i kontynuujemy
klejenie tego rzędu do końca. Kolejne rzędy kleimy analogicznie.
Wyjaśni to schematyczny rysunek i zdjęcie. Zastosowania: trybuny,
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dach, fasada stadionu, ściany domów, zamków, samolotów, statków,
pojazdów itp.

Schemat 2

Prawidłowo wykonana „cegiełka”
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Układanie zapałek na jodełkę
Istnieje jeszcze jedna metoda łączenia zapałek. Lecz ma raczej
mniejsze zastosowanie niż układanie na „cegiełkę”. Efekt końcowy
wygląda bardzo ciekawie. Można wykorzystać go przy robieniu
podstawy pod stadion bądź też podłogi w domku. Poniższe zdjęcie
przedstawia ścianę kościoła.

Układanie zapałek na jodełkę.
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